
Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 

8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06 и 85/06) и члана 56 став 1 Статута Републичке 

радиодифузне агенције („Службени гласник Републике Србије“ бр. 102/05) на седници 

одржаној дана 3. априла 2007. године, донео је 

  

ПРАВИЛНИК 

O ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ИЗРИЦАЊА МЕРА И  

ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ ЕМИТЕРИМА 

  

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет правилника 

Члан 1. 

Овим правилником се, у складу са законом, прописују правила о поступању Републичке 

радиодифузне агенције (у даљем тексту: Агенција) у поступку одлучивања о изрицању 

мера емитерима поводом кршења обавеза утврђених Законом о радиодифузији и 

прописима Агенције, као и правила о поступку одузимања дозволе у случају наступања 

неког од разлога за престанак важења дозволе пре истека времена на које је издата 

прописана одредбом члана 61 Закона о радиодифузији. 

Супсидијарна примена закона 

Члан 2. 

На поједина питања поступка која нису уређена овим правилником, примењиваће се 

одредбе Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01). 

  

II. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА И ПРИГОВОРИМА 

Начин подношења представке и приговора 

Члан 3. 

Представка и приговор се подносе у писменом облику (поднесци). 



Поднесци се предају непосредно Агенцији службеном лицу задуженом за пријем 

поднесака које је дужно да подносиоцу потврди пријем поднеска, шаље поштом, факсом 

или електронском поштом. 

Садржај представке и приговора 

Члан 4. 

Представка треба да садржи: 

1. пун назив емитера на кога се представка односи, 

2. дан и час емитовања програма на чију садржину се представка односи, 

3. наводе којима се вређају или угрожавају лични интереси подносиоца представке 

или општи интереси, 

4. име, презиме и адресу пребивалишта физичког лица, односно назив и седиште 

правног лица, подносиоца представке,  

5. потпис физичког односно потпис и печат овлашћеног лица.  

Приговор треба да садржи: 

1. пун назив емитера на кога се приговор односи,  

2. наводе о поступању емитера на кога се приговор односи а услед чега подносилац 

трпи или може да претрпи штету,  

3. назив и седиште подносиоца приговора,  

4. потпис и печат овлашћеног лица.  

Претходно испитивање представке и приговора 

Члан 5. 

Стручна служба Агенције одмах по пријему представке или приговора утврђује да ли су 

представка или приговор потпуни и разумљиви и да ли се по њима може даље поступати. 

Кад Стручна служба Агенције утврди да поднета представка или приговор не садрже 

елементе прописане одредбом члана 4 овог Правилника одредиће подносиоцу рок у ком је 

дужан да отклони формалне недостатке. Рок за отклањање недостатака не може бити 

краћи од три дана. 

Ако подносилац представке или приговора не отклони недостатке у одрећеном року, 

стручна служба ће представку или приговор доставити Савету ради доношења одлуке. 

Кад Стручна служба Агенције процени да није могуће утврдити шта је предмет 

представке или приговора, она такву представку или приговор упућује на предходно 

изјашњење Савету, а Савет може одлучити да такву представку или приговор врати на 

разјашњење подносиоцу који је дужан да поступи у року од 15 дана. 



Кад Стручна служба Агенције утврди да је представка или приговор потпун и разумљив, 

представку или приговор без одлагања доставља емитеру на изјашњење, који је дужан да 

се изјасни у року од 15 дана. 

  

Поступак одлучивања по представкама и приговорима 

Члан 6. 

Након изјашњења и прикупљања података стручна служба Агенције сачињава извештај 

који подноси Савету. 

Извештај којим се констатује да емитер није поступио у складу са Законом мора бити 

образложен. 

Кад одлучујући по представкама и приговорима Савет утврди да је представка или 

приговор основан, покренуће поступак за изрицање мера прописаних Законом и поднеће 

кривичне или прекршајне пријаве или иницирати одговарајући поступак пред надлежним 

државним органом. 

Савет, ће подносиоца представке за коју утврди да је основана, упутити на који начин 

може заштитити свој интерес. 

Кад одлучујући по представкама или приговорима Савет утврди да је представка или 

приговор неоснована, о томе ће одмах писмено обавестити подносиоца представке или 

приговора. 

  

III. ИЗРИЦАЊЕ МЕРА И ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ 

Покретање поступка 

Члан 7. 

Агенција је дужна покренути поступак за изрицање мера на основу самосталног 

образложеног извештаја стручне службе којим се констатује да је емитер прекршио Закон 

о радиодифузији и прописе донете од стране Агенције. 

Агенција је дужна покренути поступак за изрицање мера поводом представке изузев ако 

по пријему и разматрању представке утврди да је представка неоснована. 

Агенција је дужна да по приговору емитера покрене поступак за изрицање мера, уколико 

и поред изјашњења емитера на чије се поступање приговор односи, сматра да је приговор 

основан. 



Агенција је дужна покренути поступак за одузимање дозволе када се испуни неки од 

разлога за престанак важења дозволе за емитовање програма пре истека времена на који је 

издата, прописан одредбом чл. 61 Закона 

Ток поступка 

Члан 8. 

По покретању поступка, Савет је дужан да емитеру омогући изјашњење о извештају 

стручне службе агенције, којим је констатовано да је емитер прекршио Закон о 

радиодифузији и прописе донете од стране Агенције. 

Ради изјашњења о извештају стручне службе и о чињеницама које су повод за спровођење 

поступка, представник емитера позива се на седницу Савeта, на којој се расправља о 

изрицању законом прописаних мера или доношењу одлуке о одузимању дозволе када је 

испуњен неки од разлога за престанак важења дозволе за емитовање програма пре истека 

времена на који је издата прописан одредбом чл. 61 Закона. 

Изјашњење о извештају стручне службе емитер може доставити и писмено пре почетка 

седнице на коју је позван. 

Ако уредно позвани представник емитера не приступи на седницу Савета, на коју је 

позван, Савет ће одржати седницу у одсуству представника емитера. 

Одлучивање 

Члан 9. 

Након спроведеног поступка, који је заснован на принципима објективности и 

непристрасности, Савет доноси одлуку потребном већином гласова. 

Кад Савет утврди да је емитер прекршио Закон о радиодифузији и прописе донете од 

стране Агенције, односно кад утврди да је испуњен неки од разлога за престанак важења 

дозволе за емитовање програма пре истека времена на који је издата, прописан одредбом 

чл. 61 Закона, донеће решење којим ће изрећи једну од законом прописаних мера или 

решење о одузимању дозволе. 

Решење треба да садржи: назив органа, број и датум, увод, диспозитив, образложење, 

упутство о правном средству, потпис председника Савета и печат Агенције. 

Решење се доставља емитеру путем доставне службе Агенције. 

  

IV. МЕРЕ  



Врсте мера 

Члан 10. 

Савет може емитеру изрећи опомену и упозорење, а може му привремено или трајно 

одузети дозволу за емитовање програма. 

Изузетно, емитерима који не подлежу обавези прибављања дозвола за емитовање 

програма од стране Агенције, може се изрећи само опомена и упозорење. 

Опомена  

Члан 11. 

Опомена се изриче емитеру који први пут прекрши неку од обавеза утврђених законом 

или актом Агенције. 

Опомена се не објављује у јавним гласилима. 

Упозорење 

Члан 12. 

Упозорење се изриче емитеру који: 

1. и поред изречене опомене, поново прекрши исту или било коју другу обавезу и 

тако настави да поступа супротно обавезама утврђеним законом или актом 

Агенције; 

2. први пут прекрши неку од обавеза утврђених законом али на начин да то кршење 

озбиљно угрожава остваривање начела регулисања односа у области 

радиодифузије; 

3. прекрши неки од услова који су садржани у издатој дозволи за емитовање 

програма. 

Решење којим се изриче упозорење мора да садржи обавезу коју је емитер повредио, као и 

мере које емитер треба да предузме како би се повреда отклонила. 

Упозорење се објављује у јавним гласилима, а обавезно у програму оног емитера на којег 

се упозорење односи. 

Привремено одузимање дозволе  

Члан 13. 

Привремено одузимање дозволе за емитовање програма, у трајању до 30 дана, може се 

изрећи емитеру који поред изреченог упозорења: 



- настави да не извршава одредбе закона или прописа донета на основу њега,  

- не поштује услове предвиђене дозволом за емитовање програма,  

- не поступи по мерама за отклањање учињених повреда које је Савет уврдио у изреченом 

упозорењу. 

Трајно одузимање дозволе као мера за повреду обавеза емитера 

Члан 14. 

Трајно одузимање дозволе за емитовање програма изриче се емитеру који не извршава 

своје обавезе а коме је предходно најмање три пута изречена мера привременог 

одузимања дозволе за емитовање. 

V. ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ  

Одузимање дозволе због наступања неког од разлога  

за престанак важења дозволе 

Члан 15. 

Емитеру у случају наступања неког од разлога за престанак важења дозволе за емитовање 

програма пре истека времена на који је издата, прописан одредбом чл. 61 Закона, одузима 

се дозвола. 

VI. ЕВИДЕНТИРАЊЕ МЕРА 

Регистар изречених мера 

Члан 16. 

Агенција води посебан регистар изречених мера емитерима. 

Агенција изречене мере, осим опомене, објављује на званичном сајту Агенције. 

  

VII. ПРАВНА СРЕДСТВА 

Управни спор и приговор 

Члан 17. 

Против решења Савета о изрицању мера емитерима због кршења одредби закона и 

прописа донетих од стране Агенције није дозвољена жалба, али се може покренути упрани 

спор. 



Против решења Савета о одузимању дозволе у случају наступања неког од разлога из 

члана 61 Закона о радиодифузији, емитер коме је одузета дозвола има право да, у року од 

осам дана од дана достављања решења, Савету поднесе приговор, који одлаже извршење 

одлуке. 

По поднетом приговору Савет преиспитује решење против кога је приговор поднет у 

оквиру навода приговора, након чега доноси одлуку потребном већином гласова. 

Против одлуке Савета донете по приговору може се покренути управни спор. 

Завршна одредба 

Члан 18. 

Овај правилник ступа на снагу даном објављиваља на званичном сајту Агенције. 

  

У Београду,  

3. април 2007. године 

Републичка радиодифузна агенција 

председник Савета 

др Ненад Цекић 

 


